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WELLCOME

Αγαπητοί φίλες και φίλοι, 
[ΦΩΤΟ]
Λόγω της αυξανόμενης σημασίας που προσδίδουν οι ασθενείς και οι οδοντίατροι 
στην αισθητική φυσική εμφάνιση των οδοντιατρικών εργασιών, την μεγαλύτερη 
πρόκληση στην καθημερινή κλινική πράξη αποτελεί η πλήρης εφαρμογή τεχνολογι-
κά προηγμένων αισθητικών και εξίσου ανθεκτικών υλικών, όπως και τεχνικών που 
προσδίδουν ακόμη καλύτερη φυσική εμφάνιση στις οδοντιατρικές εργασίες. Η Ελ-
ληνική Ακαδημία Αισθητικής Οδοντιατρικής προσκαλεί όλους όσους συμμερίζονται 
το πάθος και την ευχαρίστηση να ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις της αι-
σθητικής οδοντιατρικής στο 4ο Διεθνές Συνέδριο Αισθητικής Οδοντιατρικής που δι-
οργανώνει στο Συνεδριακό χώρο της Εθνικής Ασφαλιστικής Λεωφ.Συγγρού 103-105 
(απέναντι από την Πάντειο) στις 16-18 Mαρτίου 2007.  Ξένοι και Έλλληνες διακεκρι-
μένοι ομιλητές με μεγάλη διεθνή αναγνώριση έχουν προσκληθεί να παρουσιάσουν 
την μεγάλη εμπειρία τους και γνώση μέσα από ομιλίες με έντονο κλινικό ενδιαφέρον 
για τον σύγχρονο οδοντίατρο. Επίσης θα διοργανωθούν πρακτικά σεμινάρια ‘hands 
on’ όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εφαρμόσουν τις διάφορες κλινικές τεχνι-
κές που θα παρουσιαστούν. Ελπίζουμε ότι θα μείνετε όλοι απόλυτα ικανοποιημένοι 
από τις γεμάτες  με πρακτικές κλινικές συμβουλές ομιλίες και τα πρακτικά σεμινάρια, 
όπως και από το φιλικό περιβάλλον της εκδήλωσης που θα κάνουν την παραμονή 
σας στο συνέδριο ακόμα πιο ευχάριστη. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς,            

Ντίνος Κουντουράς       
Πρόεδρος ΕΑΑΟ 

OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

	 ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ 
 ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
 ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΛΙΔΗΣ
 ΚΩΣΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΙΤΣΙΓΑΥΔΑΚΗΣ
 ΛΙΟΡΑ ΤΣΑΙΓΚΕΡ
 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ





ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

To επιστημονικό πρόγραμμα του 4ου 
Διεθνούς Συνεδρίου Αισθητικής Οδο-
ντιατρικής περιλαμβάνει παράλληλα 
πρακτικά σεμινάρια την Παρασκευή 16 
Μαρτίου και θεωρητικές παρουσιάσεις 
κλινικού χαρακτήρα το Σάββατο 17 και 
την Κυριακή 18 Μαρτίου.

Για πληροφορίες και προεγγραφές πα-
ρακαλώ επικοινωνείστε με την Ελληνική 
Ακαδημία Αισθητικής Οδοντιατρικής 

Αριστοτέλους 21,Θεσσαλονίκη
Τηλ. & Φαξ 2310 277 088

Δήλωση εγγραφής θα βρείτε στην τε-
λευταία σελίδα του εντύπου καθώς και 
στην ιστοσελίδα www.eaao.gr

Ο συνεδριακός χώρος της Εθνικής 
Ασφαλιστικής διαθέτει άνετο χώρο 
στάθμευσης των αυτοκινήτων για τη 
μεγαλύτερη διευκόλυνση των συναδέλ-
φων. 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ* 

Οι προεγγραφές θα γίνονται έως 9 
Μαρτίου 2007 και το κόστος τους εί-
ναι:

Οδοντίατροι: 80 €
Μέλη της ΕΑΑΟ: 60 €
Φοιτητές: 50 €

Για εγγραφές μετά τις 9 Μαρτίου 
2007 το κόστος τους είναι:

Οδοντίατροι: 120 €
Μέλη της ΕΑΑΟ: 100 €
Φοιτητές: 50 €

*Το κόστος των πρακτικών σεμιναρίων 
αναγράφεται στο αναλυτικό πρόγραμ-
μα του συνεδρίου

ΠΑΡΤΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:  
Σάββατο 17 Μαρτίου, 21.30   
RESTAURANT BAR AKANΘΥΣ 
Λεωφ.Συγγρού 255, Αθήνα
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ

10.00-18.00     Εγγραφές

11.00-19.00     Πρακτικά σεμινάρια

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ

8.00-9.00           Εγγραφές

9.00–10.30       Αισθητική Αποκατάσταση Ελλειμάτων των Σκληρών και Μαλακών  

  Ιστών Dr. Carlo Maiorana

10.30–11.00      Διάλλειμα καφέ

11.00–13.00   Αποκατάσταση Ενδοδοντικά Θεραπευμένων Δοντιών στα οποία υπάρ 

  χει μεγάλη απώλεια οδοντικών ιστών με τη χρήση σύνθετης ρητίνης 

  Dr. Lorenzo Vanini

13.00-14.00   Διάλλειμα μπουφέ

14.00-15.30  Πρόσθιες Ολοκεραμικές Αποκαταστάσεις σε Σύνθετα Περιστατικά

  Dr. Galip Gurel

15.30-16.00 Μεσημεριανό διάλλειμα

16.00-17.00   Προσδίδοντας Έκφραση και Αίσθηση στις Προσθετικές Αποκατα- 

  στάσεις Augusto Bruguera

17.00-18.00  Συντονισμένο Σχέδιο Θεραπείας για την Αποφυγή της Αισθητικής  

  Αποτυχίας Dr. Tal Morr

21.30   Πάρτυ συνεδρίου

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ

8.00-9.30     Εγγραφές

9.30–11.00   Σύγχρονα Ολοκεραμικά Συστήματα Dr. Matthias Kern

11.00–11.30  Διάλλειμα καφέ

11.30–13.00   Η  διατήρηση της οστικής ακρολοφίας και η χρήση της ικανότητας  

  επούλωσης των ιστών για ένα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα 

  των περιεμφυτευματικών ιστών Dr. Otto Zuhr

13.00-14.00  Μεσημεριανό διάλλειμα

14.00-15.00  Αισθητικοί Παράμετροι των Μέσων και των Στόχων της Σύγχρονης  

  Ορθοδοντικής Prof. Αθανάσιος Αθανασίου 

15.00-16.00  Fiber Reinforced Composites in Clinical Applications

  David N. Rudo, DDS



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ

[11.00-15.00 ]  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
  ΜΕ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ
Τα σύγχρονα συστήματα συνδετικών παραγόντων – συνθέτων ρητινών επιτρέπουν την άριστη 

αποκατάσταση της ακεραιότητας των σκληρών οδοντικών ιστών με εξαιρετικά αισθητικά απο-

τελέσματα.  Η επιτυχία σε μία τέτοια αποκατάσταση στηρίζεται στη γνώση των υλικών και την 

εξοικείωση με την χρήση τους και ταυτόχρονα με την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με τις εφαρ-

μοζόμενες τεχνικές.  Το πρακτικό σεμινάριο έχει στόχο να απαντήσει σ’ όλα τα παραπάνω θέματα 

και να επιτρέψει στους συμμετέχοντες να αυξήσουν το βαθμό επιτυχίας τους στις αισθητικές 

αποκαταστάσεις με σύνθετες ρητίνες.  

Εκπαιδευτής: Κοσμάς Τολίδης   Επ.Καθηγητής ΑΠΘ

Χορηγός πρακτικού σεμιναρίου: ULTRADENT

Χωρητικότητα: 20 άτομα

Τιμή σεμιναρίου:  100 Ευρώ (θα δοθούν ως δώρο υλικά αξίας 70 Ευρώ)

[15.00-19.00] Aνάπλαση της ελλειματικής ακρολοφίας γύρω απο εμφυ  
  τεύματα με τη χρήση αυτομοσχευμάτων και ξενομοσχευμά 
  των
Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευθούν σε γουρουνοκεφαλές στις διάφορες τεχνικές ανάπλασης της 

ελλειματικής ακρολοφίας με τη χρήση αυτομοσχευμάτων και ξενομοσχευμάτων.

Εκπαιδευτής: Prof. Carlo Maiorana, Καθηγητής Γναθοχειρουργικής Παν/μιου Μιλάνου

Χορηγός πρακτικού σεμιναρίου: Geistlich Biamaterials/ Αrriani Pharmaceuticals

Χωρητικότητα: 20 άτομα

Τιμή σεμιναρίου:  150 Ευρώ

[15.00-19.00] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ  
  ΤΩΝ SEVEN ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευθούν στη χρήση και στις εφαρμογές του συστήματος εμφυτευμά-

των   SEVEN.

Εκπαιδευτής: Σπύρος Καρατζάς , Περιοδοντολόγος

Χορηγός πρακτικού σεμιναρίου: ΝΕΓΡΙΝ/ MIS IMPLANTS

Χωρητικότητα: 20 άτομα

Τιμή σεμιναρίου:  50 Ευρώ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ

[15.00-19.00] ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΜΦΥΤΕΥ- 
  ΝΜΑΤΩΝ 3i
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Αρχική αντιμετώπιση του υποψήφιου για οδοντικά εμφυτεύματα ολικώς ή μερικώς νωδού ασθενή 
(προσθετικά καθοδηγούμενο σχέδιο θεραπείας, ακτινογραφικός έλεγχος, χειρουργικοί νάρθηκες) 
Σχεδιασμός χειρουργικών τομών, χειρουργική τοποθέτηση εμφυτεύματος, χειρουργικές τεχνικές 
σε σχέση με ευαίσθητα ανατομικά μόρια.
Πρακτική εξάσκηση χειρουργικής τοποθέτησης εμφυτευμάτων σε ομοιώματα γνάθων
ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Σχέδιο θεραπείας- Ακτινολογικός έλεγχος, CD – Scan – νάρθηκες, Είδη κατασκευών- Αποτύπωση, 
Ενδοστοματικές καταγραφές, Κατασκευή- Δοκιμασία μεταλλικού σκελετού, Σύγκλειση, πρωτό-
κολλο προσθετικής αποκατάστασης
ΠρακτIκή εξάσκηση λήψης αποτυπώματος σε εκμαγεία.

Επίδειξη σκελετού με ατελή και τέλεια εφαρμογή

Εκπαιδευτές:

Χειρουργικό σεμινάριο:Σπύρος Σιλβέστρος Επ. Καθ. Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστη-

μίου Αθηνών. 

Προσθετικό σεμινάριο:Σταύρος Πελεκάνος Λεκτ. Οδοντιατρικης Σχολης Πανεπιστημιου 

Αθηνων     

Χορηγός πρακτικού σεμιναρίου: 3i

Χωρητικότητα: 20 άτομα

Τιμή σεμιναρίου:  80 Ευρώ

[15.00-19.00] ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πρόσθιες αποκαταστάσεις σύνθετης   
                  ρητίνης
•Κεραμικά υλικά έναντι σύνθετων ρητινών ώς μέσο αποκατάστασης•Κόστος και μακροβιότητα 
των αποκαταστάσεων απο σύνθετη ρητίνη•Βήμα προς βήμα η τεχνική κατασκευής: Ανάλυση 
του σχήματος και χρώματος, κατασκευή του οδηγού, απομόνωση, οδοντική παρασκευή, τεχνικές 
συγκόλλησης, διαστρωματική τεχνική, τεχνικές λειάνσεως.•Αποκατάσταση κεντρικού τομέα που 
έχει υποστεί κάταγμα ( Video )•Η λεύκανση δυσχρωμικών οδοντικά θεραπευμένων δοντιών •Απο-
κατάσταση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών στα οποία υπάρχει μεγάλη απώλεια οδοντικών 

ιστών με τη χρήση σύνθετης ρητίνης•Ενδοριζικοί άξονες: Τεκμηρίωση and  τεχνικές χρήσης

Prof. Lorenzo Vanini

Επισκέπτης Καθηγητής στην Αισθητική Επανορθωτική Οδοντιατρική στα Παν/μια La 

Sapienza Ρώμης, Ιταλία και De La Mediterranee of Marseille, Γαλλία

Χορηγός σεμιναρίου: Micerium/Μαυραιδόπουλος

Χωρητικότητα: 150 άτομα

Τιμή σεμιναρίου:  50 Ευρώ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ

[11.00-15.00]  Η συγκόλλησις των τεχνητών αξόνων και η κατασκευή του  
  μυλικού κολοβώματος, από ίνες υάλου , σε ενδοδοντικά θε 
  ραπευμένα δόντια με ρητινώδη συγκολλητικά συστήματα.                      
Κάθε οδοντίατρος που θα συμμετέχει στο πρακτικό σεμινάριο πρέπει να έχει μαζί του τα κάτωθι 
εργαλεία: 1 . Τρια φυσικά μονόριζα δόντια ήδη θεραπευμένα και με εμφραγμένο τον ριζικό σωλή-
να με γουταπέρκα. 2 . Μια λαβίδα,εναν ανιχνευτήρα ενδοδοντίας μια σπάθη κονίας , μια σύριγγα 

μιας χρήσεως, μερικούς κώνους χάρτου. 3 . Γωνιακή χειρολαβή μικρομότορ χαμηλής ταχύτητος.

Εκπαιδευτής: Prof. Vassilios Kaitsas. Καθ. Οδ/κων Υλικών στο  Παν/μιο της Σιένας

Χορηγός πρακτικού σεμιναρίου:  Micerium/Μαυραιδόπουλος

Χωρητικότητα: 20 άτομα

Τιμή σεμιναρίου:  80 Ευρώ

 

[11.00-15.00] Η κατασκευή αποκαταστάσεων και προθέσεων από 
  σύνθετη ρητίνη και νήματα 
Ο συμμετέχων θα μάθει να κατασκευάζει:•Περιοδοντικούς νάρθηκες και μόνιμη ορθοδοντική 
ναρθηκοποίηση των δοντιών για συγκράτηση•Σκελετούς γεφυρωμάτων σε μία συνεδρία•Άξονες 
και κολοβόματα•Σκελετούς για προσωρινές γέφυρες από ακρυλική και σύνθετη ρητίνη. Κάθε 
άσκηση θα γίνει σε εκμαγεία ή ακρυλικά μοντέλα γνάθων και θα περιέχει βήμα προς βήμα τα δι-
άφορα στάδια κατασκευής των αποκαταστάσεων. Οι τεχνικές που θα παρουσιαστούν βασίζονται 

σε εργαστηριακές μελέτες, όπως και κλινικές μελέτες 10.5 χρόνων. 

Εκπαιδευτής: David N. Rudo, Ιδιωτ. Οδοντίατρος

Χορηγός πρακτικού σεμιναρίου:  Aven Dental/Γρύλης

Χωρητικότητα: 20 άτομα

Τιμή σεμιναρίου:  100 Ευρώ

[11.00-15.00]  ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER ΕΡΒΙΟΥ ,LASER ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ  
  ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΔΙΚΩΝ LASER ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΕ 
  ΡΙΟΧΗ.Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ LASER ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΥ 
  ΛΩΝ , ΣΕ ΑΚΡΟΡΡΙΖΕΚΤΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  
  ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ,ΚΑΙ  
  ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ.
Εκπαιδευτής: Αντώνης Πιτσιγαυδάκης, Ιδιωτ. οδοντίατρος

Χορηγός πρακτικού σεμιναρίου:  ΑΛΦΑΜΕΝΤ

Χωρητικότητα: 20 άτομα

Τιμή σεμιναρίου:  ΔΩΡΕΑΝ





ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΡΘΟ-
ΔΟΝΤΙΚΗΣ

Η παρουσίαση θα αναφερθεί στην χρήση αισθη-
τικά και λειτουργικά αποδεκτών ορθοδοντικών 
μηχανισμών που ικανοποιούν τους θεραπευτι-
κούς στόχους της βελτίωσης της αισθητικής της 
σύγκλεισης και του προσώπου μόνο με ορθοδο-
ντική αντιμετώπιση ή σε συνεργασία με άλλες 
οδοντιατρικές ειδικότητες ή γνωστικά αντικείμε-
να.

Prof. Αθανάσιος Αθανασίου (Ελλάδα)

O Aθανάσιος E. Aθανασίου είναι Καθηγητής, 
Διευθυντής του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής, 
Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Ορθοδοντικής, και Πρόεδρος της Οδοντιατρικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης. Έχει συγγράψει περισσότερα από 120 
επιστημονικά άρθρα, κεφάλαια και βιβλία, έχει 
πραγματοποιήσει πάνω από 300 ανακοινώσεις, 
διαλέξεις και σεμινάρια σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Έχει τιμηθεί επανειλημμένα για την επιστημονική 
του δραστηριότητα. Είναι Πρόεδρος της Παγκό-
σμιας Ομοσπονδίας Ορθοδοντικών (2005-2010).

EXPRESSIONS & SENSATIONS 
Προσδίδοντας έκφραση και αίσθηση στις 
ολοκεραμικές αποκαταστάσεις. 

Η συνολική αισθητική αξιολόγηση τους ασθε-
νούς δεν επηρεάζεται μόνο από την εμφάνιση 
των υπόλοιπων δοντιών αλλά και από τη συνολι-
κή εικόνα του ασθενούς.  Και η συνολική εικόνα 
είναι η έκφραση του. Για να επιτύχει αισθητικά η 
θεραπεία μας χρειάζεται να υπολογίσουμε διάφο-
ρους παράγοντες τους οποίους θα αναλύσουμε 
διεξοδικά κατα τη διάρκεια αυτής της παρουσία-
σης και επίσης θα δούμε πως μπορούν αυτοί οι 
παράγοντες να εφαρμοστούν σε διάφορα κλινικά 
περιστατικά απο την αρχή του σχέδιου θεραπεί-
ας μέχρι και τη τελική εφαρμογή της αποκατά-
στασης.

August Bruguera

Εξειδικευμένος οδοντοτεχνίτης στην οδοντια-
τρική σχολή του  “Ramón y Cajal de Barcelona” 
.Σύμβουλος θεμάτων πορσελάνης της εταιρείας 
Ivoclar-VivadentΣυγγραφέας του συγγράματος 
“Sombras, un mundo de color.” (“Σκιές, ένας κό-
σμος γεμάτος χρώματα) 
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Τα νήματα ώς μέσο ενδυνάμωσης των σύν-
θετων ρητινών και οι κλινικές τους εφαρ-

μογές  

Αυτή η παρουσίαση θα περιγράψει τη χρήση 
και βασικές εφαρμογές των νημάτων ώς μέσο 
ενδυνάμωσης των σύνθετων ρητινών. Θα πε-
ριέχει κλινικά περιστατικά αλλά και τεκμηρίωση 
στη χρήση τους ώς μέσο ναρθηκοποίησης των 
δοντιών, κατασκευή γεφυρωμάτων σε μία συνε-
δρία, κατασκευή μεταβατικών αποκαταστάσεων, 
κατασκευή γεφυρωμάτων για άμεση φόρτιση σε 
εμφυτεύματα, κατασκευή αξόων και κολοβομά-
των, και κατασκευή μεγάλων αποκαταστάσεων 
απο σύνθετη ρητίνη. Ο Dr.  Rudo θα δείξει πώς 
το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 
οδοντιατρική ώς  μέσο επίλυσης κοινών προβλη-

μάτων της καθημερινής κλινικής πράξης. 

DAVID N RUDO, DDS
 
O DAVID N. RUDO, DDS, απεφοίτησε απο το 
Παν/μιο του Maryland το 1961 και διατηρεί το 
ιδιωτικό του ιατρείο στο Seattle, ΗΠΑ  για πάνω 
από 30 χρόνια. Η έρευνά του στη χρήση των 
νημάτων ώς μέσου ενδυνάμωσης των σύνθετων 
ρητινών και αντίστασή τους στη θραύση οδήγη-
σε στην ανακάλυψη από τον ίδιο του συστήμα-
τος Ribbond®

Προβλέψιμη θεραπεία με τη μέθοδο των 
όψεων πορσελάνης σε σύνθετα περιστα-

τικά  

Ο σχεδιασμός του χαμόγελου αποτελείται από 
διάφορα σημαντικά στάδια που αν τα ακολουθή-
σουμε μπορούμενα προβλέψουμε την αισθητική 
επιτυχία. Σε κάποια «δύσκολα» περιστατικά είναι 
προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε  μόνιμες δια-
γνωστικές μεταβατικές αποκαταστάσεις πρίν την  
δημιουργία των  μονίμων ολοκεραμικών αποκα-
ταστάσεων. Με την παρουσίαση αυτή ο οδοντία-
τρος . 1) θα μάθει να προβλέπει το αισθητικό και 
λειτουργικό αποτέλεσμα πριν παρασκευάσει τα 
δόντια. 2) Θα μάθει να  παρασκευάζει τα δόντια 
με ελάχιστη αποκοπη  οδοντικών ιστών. 3) θα 
μάθει τη μεθοδολογία θεραπείας με τη μέθοδο

των όψεων πορσελάνης

DR. GALIP GUREL

O Dr. Gurel είναι ο ιδρυτής της Τουρκικής Ακαδη-
μίας Αισθητικής Οδοντιατρικής .  Είναι μέλος του 
American Society for Dental Aesthetics (ASDA),  
diplomate της American Board of Aesthetic 
Dentistry (ABAD)  και τακτικό μέλος της Ευ-
ρωπαικής Ακαδημίας Αισθητικής Οδοντιατρικής 
(EAED). Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής 
των περιοδικών AACD journal, PPAD (Practical 
Procedure & Aesthetic Dentistry) και Spectrum.  
Είναι ο συγγραφέας ου βιβλίου  “The Science 
and Art of Porcelain Laminate Veneers” του εκ-

δοτικού οίκου Quintessence.
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Κλινικά αποτελέσματα των ολοκεραμικών 
αποκαταστάσεων  

Οι ολοκεραμικές αποκαταστάσεις παρέχουν κα-
λύτερη αισθητική και βιοσυμβατότητα από τις 
μεταλοκεραμικές αποκαταστάσεις. Τα σύγχρονα 
ολοκεραμικά συστήματα παρέχουν πολύ μεγαλύ-
τερη αντίσταση στη θραύση εν συγκρίση με τα 
ολκεραμικα συστήματα προηγούμενης γενιάς. Με 
τη τεχνολογία CAD/CAM μπορούν να κατασκευ-
αστούν μεμονομένες ολοκεραμικές αποκαταστά-
σεις και γεφυρώματα τόσο σε φυσικά δόντια όσο 
και σε εμφυτεύματα.  Η παρουσίαση αυτή περι-
έχει μία σύνοψη των κλινικών εφαρμογών των 
ολοκεραμικών συστημάτων όπως και μία τεκμη-
ριωμένη σύγκριση των διαφόρων συστημάτων 
μεταξύ τους. 

Prof. Dr. Matthias Kern

Καθηγητής Προσθετικής και Βιουλικών στην 
οδοντιατρική σχολή του Παν/μίου του Kiel, Γερ-
μανία. Μέλος της συντακτικής επιτροπής διαφό-
ρων περιοδικών σχετικών με τη Προσθετική, τα 
Βιουλικά και τη Εμφυτευματολογία. Είναι παγκο-
σμίως γνωστός για την έρευνά του στα κεραμικά 
υλικά και τη συγκόλληση.

Αισθητική Αποκατάσταση Ελλειμάτων των 

Σκληρών και Μαλακών Ιστών

Αυτή η παρουσίαση θα καλύψει τη μεθοδολογία 
αποκατάστασης κοινών ελλειμάτων των σκλη-
ρων και μαλακών ιστών για να επιτευχθεί μία 
καλύτερη αισθητική εικόνα του χαμόγελου.   

Carlo  Maiorana MD, DDS

Καθηγητής γναθοχειρουργικής του Παν/μίου του 
Μιλάνου, Ιταλίας. Τακτικός καθηγητής Εμφυτευ-
ματολογίας Παν/μίου του Μιλάνου, Ιταλίας. Αντι-
πρόεδρος του European Society for Oral Laser 

Application.(ESOLA)
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Η επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων ει-
δικοτήτων αλλά και του εργαστηρίου για 
την προβλέψιμη επίτευξη της αισθητικής 
επιτυχίας στα σύνθετα πολύπλοκα περι-
στατικά. 

Μετά την παρακολούθηση αυτής της παρουσία-
σης ο οδοντίατρος θα μπορέσει:
1)Να καταλάβει τα διάφορα στάδια όπου σημα-
ντικές πληροφορίες  πρέπει να μεταβιβαστούν 
2)Να καταλάβει τις διάφορες τεχνικές που μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν για την μεταβίβαση 
των πληροφοριών
3)Να καταλάβει τι ακριβώς χρειάζεται το ερ-
γαστήριο για να  μπορεί να αποδώσει πάντα 
προβλέψιμα ένα καλό αισθητικό και λειτουργικό 
αποτέλεσμα  

Dr. Tal Morr

O Dr. Tal Morr έχει το ιδιωτικό του ιατρείο στην 
Aventura Florida, ΗΠΑ, και ασχολέιται αποκλει-
στικά με την αισθητική Επανορθωτική Οδοντι-
ατρική και την Εμφυτευματολογία.. Ο Dr. Morr 
έλαβε το πτυχίο DMD απο το Παν/μιο Tufts 
Βοστώνης και το μεταπτυχιακό του Μαστερ 
και ειδίκευση στην Προσθετική απο το Παν/μιο 
της Ουάσιγκτων. Έχει δημοσιεύσει σε διάφορα 
περιοδικά και έχει παρουσιάσει διεθνώς στους 
τομείς της Αισθητικής Οδοντιατρικής

Αποκατάσταση Ενδοδοντικά Θεραπευμέ-
νων Δοντιών στα οποία υπάρχει μεγάλη 
απώλεια οδοντικών ιστών με τη χρήση 
σύνθετης ρητίνης

Ο κύριος στόχος της σύγχρονης οδοντιατρικής 
είναι η ελάχιστη αποκοπή οδοντικών ιστών, 
όπως και η καλή εφαρμογή και αισθητική των 
αποκαταστάσεων. Ο στόχος αυτής της παρου-
σίασης είναι να μεταδώσει στον γενικό οδοντία-
τρο, βήμα προς βήμα, ένα κλινικό προτώκολλο 
απόδοσης ενός καλού αισθητικού αποτελέσμα-
τος στην αποκατάσταση ενδοδοντικά θερα-
πευμένων δοντιών στα οποία υπάρχει μεγάλη 
απώλεια οδοντικών ιστών, με τη χρήση σύνθε-
της ρητίνης. Θα είναι πραγματικά μία μοναδική,  
ξεκάθαρη και ειλικρινή παρουσίαση!

Prof. Lorenzo Vanini

Επισκέπτης Καθηγητής στην Αισθητική Επανορ-
θωτική Οδοντιατρική στα Παν/μια La Sapienza 
Ρώμης, Ιταλία και De La Mediterranee of 
Marseille, Γαλλία
Έχει επινοήσει μιά καινούργια μέθοδο χρωμα-
τοληψίας στην κλινική οδοντιατρική, και μία ιδι-
αίτερη μέθοδο διαστωμάτωσης των σύνθετων 
ρητινών. Το ιδιωτικό του ιατρείο είναι στο San 
Fedele Intelvi, στην περιοχή του Como, Ιταλία.
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The Role of Crestal Bone Preservation and 
Advanced Healing in Esthetic Outcomes

A focus on esthetic outcomes plays an ever more 
critical role in implant design.  Patients demand 
and deserve treatment which combines the best 
of both clinical and esthetic considerations. 

Upon the IPI foundation of the highest in clinical 
standards in conjunction with equally high 
standards for long tem esthetic outcomes Dr. 
Zuhr will position the importance of combining 
the latest technological advances in implant 
surface technology and correct implant design 
in the role of creating optimal circumstances for 
esthetic outcomes.

•Advanced surface technology and advanced 
healing
•Implant design and its role in preserving 
crestal bone
•The importance of properly supporting soft 
tissue with hard tissue for long term esthetic 
results

Otto Zuhr, Dr.med.dent.
Munich, Germany

Dr. Otto Zuhr studied dentistry at the University 
of Aachen from 1986 until 1992. After finishing 
his studies in 1992 he received his DMD from 
the Department of Oral and Maxillofacial 
Surgery in Aachen and started his work as a 
dentist in Munich. 
Several educational programs led him to 
Switzerland, Scandinavia and USA during the 
following two years. In 1994 he started to 
work at the Institute of Periodontology and 
Implantology (IPI) with Drs. Bolz and Wachtel. 
In 1996 he opened his own office focusing on 
periodontal surgery and aesthetic dentistry in 
Munich.
In 1999 he founded a new clinic together 
with Drs. Bolz, Wachtel,  and Hürzeler and 
became an associate member in the Institute 
of Periodontology and Implantology (IPI) in 
Munich. 
Otto Zuhr has written several articles in the field 
of periodontology and aesthetic dentistry and is 
lecturing nationally and internationally.
In 2001 he received his Specialist in 
Periodontology of the German Society of 
Periodontology (DGP). 
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